
Zápis z jednání výboru HALAS č. III/11 

Jednání výboru proběhlo v pondělí 26. 9. 2016 od 20:30 do 22:00 formou skype konference. 

Přítomni byli čtyři členové výboru: Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík a Jan Novotný. 

1) Matrika 

Výbor jednomyslně přijal přihlášku do HALAS od Veroniky Macků. 

2) Reprezentační dresy 

Výbor schválil pořízení 16 reprezentačních dresů (triček) pro hráče, kteří pojedou na mistrovství 

světa 2016. Výbor děkuje Pavlu Kadlečíkovi za vyřízení objednávky a pověřuje pokladníka 

spolku zaplacením faktury. 

3) Sestavení týmů pro MS 2016 

Výbor po rozpravě určil následující složení jednotlivých týmů pro MS 2016: 

sudoku: CZE A = Hrazdira, Ondroušek, Vytisková, Zvěřina; CZE B = Kadlečík, Macků, 

Novotná, Novotný; CZE C = Čičová, Hanzelková, Kačírek, Štěrba; UN = Kalhous, Vejchoda 

logika: CZE A = Novotná, Novotný, Ondroušek, Vodičková; CZE B = Hrazdira, Kalhous, 

Vejchoda, Zvěřina; CZE C = Čičová, Hanzelková, Kačírek, Kadlečík; UN = Štěrba, Vodička 

Kapitánem pověřeným jednáním s pořadateli jménem české reprezentace během WSC byl 

stanoven Novotný a během WPC Hrazdira. Hráče a pořadatele s výše uvedeným seznámí 

Novotný. 

4) Nominační mechanismus pro MS 2017 

Vycházíme z principů stanovených v lednu tohoto roku, které kosmeticky modifikujeme 

následovně. Do žebříčku adeptů reprezentace budou započítávány výsledky všech turnajů WPF 

GP a všech živých turnajů HALAS ligy, které proběhnou mezi MS 2016 a MS 2017, a to turnaje 

WPF GP s vahou 1, živé turnaje s vahou 2 a MČR s vahou 5. Jako základna je v každém turnaji 

zprůměrován výkon tří nejlepších Čechů a postaven roven 100. Počítá se 11 nejlepších výsledků 

z 21 možných. Žebříček slouží jako základní, ale ne jediný podklad pro a) stanovení okruhu 

oslovených adeptů reprezentace, b) stanovení toho, kdo pojede, c) rozdělení do týmů. Přičemž 

body a), b), c) ve výsledku rozhoduje dle nejlepšího vědomí výbor HALAS. 

5) Různé 

Na další skype jednání zaměřené na sezónu HALAS ligy 2017 jsme se předběžně domluvili na 

čtvrtek 6. 10. 

zapsal Novotný 


